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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 2007, a Comissão comprometeu-se a reduzir, até 2020, as suas emissões de gases com 
efeito de estufa em cerca de 20% relativamente aos níveis de 1990.

Uma vez que este objectivo afecta fundamentalmente a coesão económica e social das 
diferentes regiões, cumpre salientar que só é possível ter uma economia europeia 
energeticamente eficiente, com baixas emissões de gases com efeito de estufa, se esse 
objectivo for integrado na política de coesão. Estes dois domínios devem estar associados, 
pelo que se recomenda que as questões relativas à redução das emissões de gases com efeito 
de estufa sejam incorporadas no sistema de condições dos fundos destinados à coesão e ao 
desenvolvimento estrutural.

Dadas as diferenças económicas existentes entre as várias regiões, a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa poderá representar um encargo pesado para as regiões 
desfavorecidas. Essas regiões devem, por conseguinte, beneficiar de um financiamento
especial para que o cumprimento desses objectivos da UE não as leve a sofrer perdas elevadas 
e irrazoáveis.

Embora a União Europeia obrigue os governos dos Estados-Membros a assumir esse 
compromisso, impende um ónus considerável sobre os seus governos locais e regionais e 
outros fóruns e organizações de apoio locais e regionais. Esse ambicioso objectivo só poderá 
ser alcançado se, durante a harmonização e a realização das tarefas, se previr uma cooperação 
contínua e vertical entre os governos a nível central e as organizações locais/ regionais, assim 
como uma cooperação contínua e horizontal entre as diferentes organizações locais/ regionais.

Contudo, uma vez que uma elevada percentagem das emissões de gases com efeito de estufa é 
imputável aos diferentes actores do sector privado e aos consumidores particulares, afigura-se 
fundamental associar os emissores industriais e os particulares à aplicação do programa, quer 
a nível nacional quer a nível regional. O interesse dos operadores do mercado no aumento da 
produção de energia a partir de fontes renováveis deve ser estimulado através de incentivos 
económicos, o que contribuirá de forma significativa para o cumprimento dos compromissos 
assumidos pelos Estados-Membros.

Desde 1990 que as emissões de gases com efeito de estufa diminuíram de forma significativa 
numa série de Estados-Membros; todavia, ao prever na sua proposta o ano de 2005 como ano 
de referência, a Comissão não tem em consideração os esforços desenvolvidos até à data. Há
que reconhecer os resultados já alcançados por alguns Estados-Membros; propõe-se, por 
conseguinte, que se adopte 1990 como ano de referência.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005, mas deverão limitar esse crescimento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a fim de contribuir para o compromisso de 
redução geral das emissões da 
Comunidade. Os Estados-Membros que 
têm actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
2005.

(7) Os esforços de redução dos Estados-
Membros deverão basear-se no princípio 
da solidariedade entre Estados-Membros e 
na necessidade de crescimento económico 
sustentável em toda a Comunidade, tendo 
em conta o PIB per capita relativo dos 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
que têm actualmente um PIB per capita
relativamente baixo e, por conseguinte, 
perspectivas de crescimento elevado do 
PIB, deverão ser autorizados a aumentar as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
1990, mas deverão limitar esse crescimento 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a fim de contribuir para o compromisso de 
redução geral das emissões da 
Comunidade. Os Estados-Membros que 
têm actualmente um PIB per capita 
relativamente elevado deverão reduzir as 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em comparação com os níveis de 
1990.

Alteração 2

Proposta de decisão – acto modificativo
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 20% 

(8) Com vista ainda a assegurar uma 
repartição equitativa dos esforços entre 
Estados-Membros em termos de 
contribuição para o cumprimento do 
compromisso independente da 
Comunidade, não deverá ser solicitada a 
nenhum Estado-Membro uma redução das 
suas emissões de gases com efeito de 
estufa em 2020 superior a 20% 
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relativamente aos níveis de 2005 e não 
deverá ser permitido a nenhum 
Estado-Membro um aumento das suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
2020 superior a 20% relativamente aos 
níveis de 2005. As reduções das emissões 
de gases com efeitos de estufa devem 
verificar-se entre 2013 e 2020, podendo 
cada Estado-Membro transferir do ano 
seguinte para o ano em curso uma 
quantidade igual a 2% do limite de 
emissões de gases com efeito de estufa 
desse Estado-Membro e podendo um 
Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

relativamente aos níveis de 1990 e não 
deverá ser permitido a nenhum 
Estado-Membro um aumento das suas 
emissões de gases com efeito de estufa em 
2020 superior a 20% relativamente aos 
níveis de 1990. As reduções das emissões 
de gases com efeitos de estufa devem 
verificar-se entre 2013 e 2020, podendo 
cada Estado-Membro transferir do ano 
seguinte para o ano em curso uma 
quantidade igual a 2% do limite de 
emissões de gases com efeito de estufa 
desse Estado-Membro e podendo um 
Estado-Membro cujas emissões sejam 
inferiores a esse limite transferir as suas 
reduções de emissões excedentárias para o 
ano seguinte.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As emissões de gases com efeito de 
estufa, provenientes de sectores não 
abrangidos pela Directiva 2003/87/CE,
deverão continuar a ser reduzidas
anualmente de forma linear após 2020, 
até atingirem, em 2050, uma redução de 
80 % comparativamente aos níveis de 
1990, com o objectivo último de eliminar 
as emissões de gases com efeito de estufa 
resultantes da utilização de combustíveis 
fósseis na União Europeia. A Comissão 
deve examinar, até 2012, a pertinência 
deste objectivo à luz dos compromissos 
assumidos a nível internacional pela 
Comunidade e dos dados científicos mais 
recentes no que se refere à sensibilidade 
do clima, assim como do objectivo de 
proceder à redução das emissões de gases 
com efeito de estufa, redução essa
necessária para evitar uma interferência 
antropogénica perigosa com o sistema 
climático, reconhecendo que as 
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comunidades locais e regionais 
contribuem significativamente para tais 
reduções. A Comissão deve, se necessário, 
apresentar propostas de diferenciação dos
objectivos entre os Estados-Membros.

Justificação

O Conselho Europeu de Março de 2007 assinalou a necessidade de proceder a reduções 
entre 60 e 80% nos países industrializados até 2050. Para concretizar essas reduções, os 
Estados-Membros têm de adoptar uma política a longo prazo em diversos sectores, como, por 
exemplo, os da habitação, da utilização dos solos e dos transportes, no sentido de evitar 
novos investimentos em infra-estruturas que não sejam compatíveis com os objectivos de 
protecção do clima. Esta abordagem é, além disso, conforme com a proposta de Regime de 
Comércio de Licenças de Emissão (RCLE) que também contém uma trajectória de redução 
após 2020.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 
Quioto. De dois em dois anos, deverá ser 
efectuada uma avaliação dos progressos 
previstos e em 2016 deverá ser efectuada 
uma avaliação completa da aplicação da 
presente decisão.

(15) Os progressos obtidos na 
implementação dos compromissos 
estabelecidos na presente decisão deverão 
ser avaliados anualmente com base nos 
relatórios apresentados ao abrigo da 
Decisão n.º 280/2004/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de Fevereiro 
de 2004, relativa à criação de um 
mecanismo de vigilância das emissões 
comunitárias de gases com efeito de estufa 
e de implementação do Protocolo de 
Quioto. De dois em dois anos, deverá ser 
efectuada uma avaliação dos progressos 
previstos e em 2016 deverá ser efectuada 
uma avaliação completa da aplicação da 
presente decisão. No âmbito dessa 
avaliação, a Comissão deverá avaliar os 
progressos realizados para garantir que as 
várias políticas comunitárias (por 
exemplo, nos domínios da agricultura, dos 
requisitos aplicados aos produtos, das 
políticas estruturais e da investigação) 
contribuam para o esforço de redução das 
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emissões de gases com efeito de estufa.

Alteração 5

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020 relativamente a 
emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE, bem como 
para a respectiva avaliação.

A presente decisão estabelece as regras 
para a determinação da contribuição dos 
Estados-Membros para o cumprimento do 
compromisso de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa da Comunidade 
no período de 2013 a 2020, bem como para 
a respectiva avaliação.

Alteração 6

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa a 
partir de fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE de acordo com a 
percentagem fixada para esse Estado-
Membro no anexo à presente decisão
relativamente às suas emissões no ano de 
2005.

(1) Até à conclusão pela Comunidade de 
um futuro acordo internacional sobre 
alterações climáticas que preveja reduções 
das emissões superiores às exigidas ao 
abrigo do presente artigo, cada Estado-
Membro deve, até 2020, limitar as suas 
emissões de gases com efeito de estufa de 
acordo com a percentagem fixada para esse 
Estado-Membro no anexo à presente 
decisão relativamente às suas emissões no 
ano de 1990.



PE406.010v02-00 8/16 AD\735171PT.doc

PT

Alteração 7

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
assegurar que as suas emissões totais de 
gases com efeito de estufa em 2013 
provenientes de fontes não abrangidas 
pela Directiva 2003/87/CE não sejam 
superiores às emissões médias anuais de 
gases com efeito de estufa desse 
Estado-Membro a partir dessas fontes 
durante os anos de 2008, 2009 e 2010, 
conforme comunicadas e verificadas nos 
termos da Directiva 2003/87/CE e da 
Decisão 280/2004/CE.

(2) Sem prejuízo do disposto no n.º 3 e no 
artigo 4.º, cada Estado-Membro deve 
assegurar que as suas emissões totais de 
gases com efeito de estufa em 2013 não 
sejam superiores ao limite máximo 
previsto no anexo para esse
Estado-Membro em 2020. Ao determinar 
os limites lineares, cada Estado-Membro 
terá a possibilidade de escolher entre as 
duas opções seguintes:

i) com base nos limites previstos para 
cada Estado-Membro no protocolo de 
Quito ou
ii) com base nas emissões médias do 
Estado-Membro durante os anos 2008, 
2009 e 2010, conforme comunicadas e 
verificadas nos termos da Decisão 
280/2004/CE.

Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 
resultantes da aplicação do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°.

1. Os Estados-Membros devem, nos seus 
relatórios anuais apresentados ao abrigo do 
artigo 3.° da Decisão 280/2004/CE, 
comunicar as suas emissões anuais 
resultantes da aplicação do artigo 3.° e a 
utilização de créditos em conformidade 
com o estabelecido no artigo 4.°.
Esses relatórios deverão incluir as 
projecções sobre a redução dos gases com 
efeito de estufa resultante das medidas 
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previstas em todos os principais sectores, 
a fim de alcançar os objectivos de redução 
fixados para 2020 e 2050.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão avaliará o impacto das 
políticas sectoriais comunitárias nas 
emissões de gases com efeito de estufa da 
Comunidade, bem como o potencial de 
redução de emissões inerente a essas 
políticas. Sendo caso disso, a Comissão 
apresentará propostas tendentes a 
garantir que tais políticas contribuam de 
forma adequada para alcançar os 
objectivos de redução fixados para 2020 e 
2050.

Alteração 10

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Incumbe à Comissão garantir que o 
compromisso da União Europeia de 
reduzir as emissões de gases com efeito de 
estufa seja cumprido em consonância com 
a política de coesão da União Europeia, 
tendo em conta a necessidade de manter e 
reforçar a coesão económica e social dos 
diferentes Estados-Membros e regiões.
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Alteração 11

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B

Uma vez que o compromisso assumido 
pela União Europeia impõe obrigações
não só aos governos centrais dos Estados-
Membros mas também aos seus governos 
locais e regionais, assim como a outros
fóruns e organizações de apoio locais e 
regionais, os Estados-Membros devem 
garantir a cooperação entre as 
autoridades centrais e as autoridades 
locais aos diferentes níveis.

Alteração 12

Proposta de decisão
Artigo 5–B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Dada a importância fundamental de que 
se reveste o aumento da produção de 
electricidade a partir de fontes renováveis 
para a redução das emissões de gases com 
efeito de estufa, incumbe aos Estados-
Membros tornar a produção de energia a 
partir de fontes renováveis 
economicamente atractiva, encorajando 
desse modo os operadores do mercado, 
mediante o aumento da produção de 
electricidade a partir de energias 
renováveis, a contribuir de forma decisiva 
para o cumprimento dos compromissos 
dos Estados-Membros.
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Alteração 13

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-C

Para além dos diferentes 
Estados-Membros, os governos centrais,
as organizações e autoridades locais e 
regionais e os agentes económicos -
juntamente com os agregados familiares e 
os consumidores individuais - devem ser 
associados à concretização do 
compromisso comunitário, 
independentemente do nível de emissões 
de gases com efeito de estufa que lhes 
possa ser atribuído.

Alteração 14

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-D

O prazo para o cumprimento dos
compromissos expira em 2020. Durante 
esse período, serão financiados diversos 
projectos a título dos Fundos Estruturais 
e de Coesão da União Europeia. A 
Comissão procurará reflectir o 
compromisso comunitário de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa na 
política de coesão e incorporar aspectos 
da redução das emissões de gases com 
efeito de estufa no sistema de condições 
dos fundos destinados à coesão e ao 
desenvolvimento estrutural.
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Alteração 15

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-F

Os Estados-Membros devem financiar a
utilização de técnicas novas e inovadoras, 
a fim de permitir aos operadores 
industriais criar mais emprego e desse 
modo aumentar a competitividade e 
promover a realização dos objectivos 
estabelecidos na estratégia de Lisboa.

Alteração 16

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-G

A Implementação Comum e o Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo constituem 
instrumentos flexíveis que contribuem
para que a União cumpra os seus 
compromissos; a Comissão deve, por 
conseguinte, aumentar e não reduzir a 
sua aplicação no futuro, atendendo a que 
os Estados-Membros, assim como as suas
regiões, apresentam características 
económicas, sociais e ambientais 
distintas, pelo que os meios utilizados 
para alcançar os objectivos estabelecidos
podem diferir entre os Estados-Membros e 
entre as suas regiões.
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Alteração 17

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-H

Sendo da máxima importância para a 
União Europeia alcançar um acordo 
internacional para a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa, a 
Comissão, tendo em vista a manutenção 
da coesão económica, deve empreender
todos os esforços ao seu alcance para 
garantir a adopção de um novo acordo à 
escala global sobre a redução das 
emissões de gases com efeito de estufa 
quando a Convenção de Quioto expirar.

Alteração 18

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 5-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-I

Dado que os compromissos ambiciosos da 
União Europeia representam um encargo 
considerável para as regiões 
desfavorecidas, a Comissão deve apoiar 
essas regiões, a fim de garantir que as 
dificuldades financeiras a curto prazo não 
acarretem para as mesmas perdas 
significativas uma vez atingidos os 
objectivos estabelecidos.
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Alteração 19

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6º-A

No prazo de seis meses a contar da 
assinatura do acordo internacional sobre 
alterações climáticas, que prevê a redução 
obrigatória das emissões para níveis 
superiores ao estabelecidos no artigo 3 da 
Decisão, a Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa sobre a contribuição
dos Estados-Membros para a 
concretização de novos compromissos 
comunitários a adoptar com base no 
artigo 251.° do Tratado que Institui a 
Comunidade Europeia.

Alteração 20

Proposta de decisão – acto modificativo
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

A quantidade máxima de emissões ao 
abrigo do artigo 3.° da presente decisão 
deve ser ajustada de acordo com a 
quantidade de licenças de emissão de 
gases com efeito de estufa emitida nos 
termos do artigo 11.° da Directiva 
2003/87/CE que resulta de uma alteração 
do âmbito da referida directiva em 
matéria de fontes de emissão, na 
sequência da aprovação final pela 
Comissão dos planos nacionais de 
atribuição relativos ao período de 2008 a 
2012 nos termos da Directiva 2003/87/CE.

Suprimido

A Comissão publicará os números 
resultantes desse ajustamento.
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Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Limites das emissões de gases com efeito 
de estufa dos Estados-Membros até 2020, 
em comparação com os níveis de 2005 de 
emissões de gases com efeito de estufa 
relativos a fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE.

Limites das emissões de gases com efeito 
de estufa dos Estados-Membros até 2020, 
em comparação com os níveis de 1990 de 
emissões de gases com efeito de estufa 
relativos a fontes não abrangidas pela 
Directiva 2003/87/CE. A Comissão deverá 
elaborar um novo quadro relativo ao 
limite das emissões de gases com efeito de 
estufa e às quantidades de gases emitidas, 
expressos em toneladas de equivalente
CO2. 

Justificação
A adopção de uma abordagem legislativa, que não tivesse em conta as reduções das emissões 
de dióxido de carbono realizadas pelos vários Estados-Membros entre 1990 e 2005, seria 
contrária ao princípio da solidariedade. Não se justifica que se possibilitem novas emissões 
excedentárias com base no crescimento económico previsto, uma vez que o crescimento do 
PIB não é directamente proporcional ao aumento das emissões de dióxido de carbono. Ao 
adoptar esta abordagem, a União Europeia estaria a dar um mau exemplo a países em 
desenvolvimento no que respeita às negociações previstas com vista a um acordo 
internacional. 
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